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גילאי הינקות לידה - שלוש
עיריית ערד מאמינה בחינוך ורואה בו יעד מרכזי המעצב את פני העיר והקהילה. זאת כחלק 
מהתפיסה היישובית של הסתכלות הוליסטית בה רואים חשיבות לקיום רצף מענים ושרותים 

בגיל הרך, בתחומי החיים השונים: חינוך, בריאות ורווחה.
ערד זכתה להצטרף ל-"מיזם הינקות" שהוקם בשיתוף קרן רש"י, משרד העבודה, הרווחה 
כבר  הרך,  לגיל  כוללת  אחריות  לקחת  וגאה  אשלים  ג'וינט  וארגון  החברתיים  והשירותים 
ובעלת השפעה רבה על התפתחות  מגילאי הינקות. תקופת הינקות היא תקופה קריטית 
רווחת תושביה כבר מגיל  ובכך הפכה ערד לאחת מהרשויות החלוצות שרואה את  הילד 
לידה. במחלקת החינוך לגיל הרך אנו פועלים בארבע זירות בהן מתקיימות פעולות, וועדות 

ופורומים שונים:

1. בזירת הרשות
וועדת גיל רך יישובית מתקיימת שלוש פעמים בשנה ובה משתתפים כל נציגי הגופים, 	 

התוכניות ואנשי המקצוע בעיר לגיל הרך.
פורום גיל רך — צוות עבודה שמקדם החלטות ותהליכים בגיל הרך.	 

2. בזירת מסגרות חינוך-טיפול
פורום מנהלות מעונות 	 
פורום מנהלות מסגרות חינוך-טיפול פרטיות )בנוסף אנו פועלים לקידום נושא הרישוי 	 

וחוק הפיקוח, בשיתוף פעולה מלא עם מנהלות המסגרות(.
הכשרות ומפגשי פיקוח למנהלות המשפחתונים	 
ימי היערכות	 

הורים יקרים,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, ראש העיר ומחלקת החינוך מברכים אתכם 

ואת ילדכם עם הצטרפותכם למערכת החינוך בגיל הרך. 
חוברת זו מחולקת לשניים. בחלקה הראשון נפרוט את הגופים והמסגרות לגיל הרך 

בעיר ומידע על התוכניות המתקיימות בערד בתחום גילאי הינקות )לידה−שלוש( 
ובחלקה השני את העשייה החינוכית בגני הילדים בגילאי הקדם- יסודי )שלוש–שש(. 

במחלקת החינוך לגיל הרך משקיעים מאמצים רבים כדי להפוך את החוויה 
הראשונית של ילדכם ושלכם במערכת, לחוויה טובה, נעימה ופורייה.

אנו כאן בשבילכם
מנהלת הגיל הרך – יפית ארבל, 08-9951640 

מזכירה - לימור יוסף, 08-9951641 
רכזת גילאי ינקות והורים - אדוה אלבז, 08-9951641

רכזת משפחתונים – רחלי שבתאי, 08-9951641
אחראית רישום - סיגל בקר, 08-9951736

אחראית גבייה - גדית ברלב, 08-9951253
פקס מחלקת החינוך: 08-9951752 

קבוצה בפייסבוק – הורים וקטנטנים –חיבוק עירוני מלידה עד 3 

פורום מנהלי מסגרות פרטיות
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3. בזירת ההורים 
אנו פועלים לקראת הקמת פרלמנט הורים ומזמינים אתכם ההורים המעוניינים להשתתף 
ומהלכים  הורים בתהליכים  בו לפנות לאדווה: 08-9951641. מטרות הפרלמנט: שותפות 
שיוזמים  צעירים  הורים  קהילת  יצירת  הינקות,  גיל  בנושא  הנלקחות  ובהחלטות  רשותיים 

ועושים למען עצמם. ומתן מענה לצורכי ההורים שעולים מהשטח.

4. בזירת אנשי המקצוע 
הכשרה בין מקצועית לכלל אנשי המקצוע בעיר, מתקיימת כ-5 פעמים בשנה ומשתתפים 
טיפות  אחיות  רפואיים,  פרא  מטפלים  סוציאליים,  עובדים  פסיכולוגים,  ילדים,  רופאי  בה 

החלב ומנהלי תוכניות עירוניות.

 הכשרה בין מקצועית לכלל אנשי המקצוע בגיל הרך

הגופים בגיל הרך

תחנה א' 

גילה אונגר – אחות טיפת חלב א' 
שעות פעילות: א,ג,ד,ה: 8:00-14:00

יום ב: 8:00-18:00
טלפון: 08-9957029

תחנה ב'
רעות גורדצקי – אחות טיפת חלב ב' 

שעות פעילות א-ה 8:00-15:00 
טלפון: 08-9950989

המרכז לגיל הרך )מג"ר(
באווירה  והוריהם   9 עד  לידה  בגילאי  לילדים  כוללים  שירותים  מספק  הרך  לגיל  המרכז 
של  מגוון  במרכז  כולה.  המשפחה  את  החובקת  התייחסות  מתוך  ומאפשרת  רכה  נעימה, 
פעילויות וסדנאות להורים כגון עיסוי תינוקות, ליווי התפתחותי, החייאת ילדים ותינוקות וכן 

חוגים לילדים. כמו כן, המרכז מפעיל ג'ימבורי לילדים מגיל זחילה עד גיל 6. 
בנוסף במרכז לגיל הרך מופעלת יחידה להתפתחות הילד, מוכרת על ידי משרד הבריאות 
התפתחותיים  עיכובים  בעלי  לילדים  רפואי  פרא  וטיפול  אבחון  איתור,  של  מענה  ונותנת 
מגיל לידה ועד גיל 9 שנים. הטיפולים הניתנים הינם בתחומים של: ריפוי בעיסוק, קלינאות 

תקשורת, פיזיותרפיה והדרכות הורים. כל הטיפולים ניתנים בתמורה לטופסי 17.
לפרטים: 08-9551537 | מייל: gilrach@matnas-arad.org | פקס: 077-5558437

טיפות החלב
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משרד הבריאות  
זימון תורים ימים א-ה בין השעות 8:00-18:00 

מתן מענה מקצועי לשאלות ההורים בימים א-ה בין השעות 9:00-16:00 
יום שישי בין השעות 8:00-13:00 מענה לזימון תורים ושאלות הורים

טלפון: 5400*

המחלקה לרווחה ולשרותים חברתיים 
מעניקה טיפול ליווי וייעוץ למשפחות בהן ילדים בגיל הרך בדגש על מניעה, איתור מוקדם 
של מצבי סיכון, קשיי התפתחות וטיפול. כל התערבות בגיל הרך נעשית בהתייחסות ישירה 

לפעוט, לצרכיו ולהוריו.
במחלקת הרווחה בערד פועלות מגוון תוכניות לגיל הרך ולהוריהם )המפורטות במידעון זה(

ליצירת קשר עם המחלקה: 08-9951748, 08-9951658 

מסגרות חינוך-טיפול 
לגילאי שלושה חודשים עד שלוש שנים 

משפחתונים
רכזת: רחלי שבתאי, 08-9951641

מעונות יום וגנים פרטיים
מעונות היום בערד מרושתים במצלמות. 

טלפון/ נייד  שם מנהלת  כתובת  המעון / פעוטון 
פרטי 

שם המסגרת 
החינוכית

054-8354655
08-9955021

אניטה אריאלי אגוז 3 מעון יום* "נעמת"

 052-8977385
08-9958414

ורד אנקרי  חן 57 מעון יום* "ויצו"

 052-5665283
 08-9951641

מירב בר אל שמעון 15  מעון יום 
רב תכליתי*

"פרפר"

052-8966070 פבי בירנדורף אנקור 1 פעוטון פרטי "הקטנטנים 
של פבי"

 052-2843128
 08-9973923

איריס זלמן פלג 13  פעוטון פרטי  "גן גני"

052-5549055 דֹובי חלקיה הפלמ"ח 25 פעוטון פרטי "נעורים"

052-7710249 אביגיל גוילי שמעון 44 פעוטון פרטי "טלטלים"

המעון הרב-תכליתי הוא מסגרת חינוכית-טיפולית לפעוטות בסיכון בגילאי שלושה חודשים   *
עד גיל 6. הפעוטות מופנים למעון מטעם מחלקת הרווחה, בהחלטה של ועדות תכנון, טיפול 
והערכה מתוקף חוק פעוטות בסיכון. המעון מציע מענה מקיף לפעוטות, הכולל בין היתר יום 
ארוך 7:00-19:00, הזנה לאורך היום, טיפולים פרא-רפואיים, וליווי אישי של הילדים וההורים 

על ידי עובדת סוציאלית. 
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תוכניות לגיל הרך 
התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360° 

מנוהלת בשיתוף משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים וחמישה משרדי ממשלה 
ביניהם משרד החינוך משרד הבריאות וג'ויינט ישראל. התוכנית מכוונת לצמצם את היקף 
וסביבתם. במסגרת התוכנית  והנוער החיים במצבים המסכנים אותם משפחתם  הילדים 
הלאומית פועלות בערד התוכניות: דלת פתוחה, המשחק ככלי לקידום התפתחותי, הרחבה 

של היחידה ההתפתחותית במרכז לגיל הרך.
מנהלת התוכנית בערד: מיטל בניטח קומפינסקי

דלת פתוחה 
התוכנית מיועדת להורים לילדים בגיל הרך המעוניינים להתייעץ עם אנשי מקצוע בשירות 
הפסיכולוגי, בנושאים וסוגיות שונות בהורות ולקבל הכוונה נכונה בנושאים התפתחותיים, 

חינוך, תקשורת וסיכון התפתחותי )עיכוב פסיכומוטורי, רגשי והתנהגותי(. 
ליצירת קשר בשפ"ח: 08-9950926

המשחק ככלי לקידום התפתחותי 
המשחק הינו כלי בסיסי לאינטראקציה חווייתית וללמידה ומשמש כלי להנעה ופיתוח של 
אחות  ידי  על  שגרתית  בבדיקה  שאותרו  לילדים  להורים  להקנות  התוכנית  מטרת  ילדים. 

לגרייה  קשר,  ליצירת  ככלי  במשחקים  השימוש  אפשרויות  לגבי  והבנה  ידע  החלב,  טיפת 
חווייתית  התנסות  עוברים  וההורים  הילדים  הרפיה.  כאמצעי  מיומנות  ולפיתוח  מקדמת 
הפעילות  וילד.  הורה  האינטראקציה  להמשך  רצון  המטפחת  התנסות  במשחק,  וחיובית 

מתבצעת על ידי פיזיותרפיסטית בתחנת טיפת החלב בהדרכה קבוצתית, או פרטנית. 

קן לאם 
התוכנית מיועדת לאימהות שיש להן לפחות ילד אחד עד גיל 9 שנים, אשר יכולות להיתרם 
מקשר תומך ורגיש שייווצר בין מתנדבת לאם ומטרתה להעניק לאימהות תמיכה רגשית על 
ידי קשר חם, מזין, אמפטי ונטול שיפוטיות. הקשר בין האם למתנדבת מהווה מרחב בטוח 
לשיתוף, הדדיות וצמיחה. רכזת התוכנית תקבע פגישת היכרות עם האם במחלקת הרווחה. 
שם תצטרף כלקוחה לתוכנית ויתבצע עבורה בירור עם עו"ס לגבי זכויות או תוכניות נוספות 

המעניינות אותה, או יכולות לתרום לה, על פי הצורך והרצון. 

לפרטים: מאיה דן, רכזת פרויקט קן לאם, טלפון 052-5520904

תוכנית הדרכת הורים פרטנית לילדים עם צרכים מיוחדים 
עיכוב  עם  שאובחנו  הרך  בגיל  לילדים  הורים  מזמינה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
התפתחותי, או עם צרכים מיוחדים, לליווי פרטני המעניק מסגרת וכתובת טיפולית מקומית, 
מקצועית ותומכת על ידי עובדים סוציאליים שהתמחו בתחום. בשאיפה לתת מענה מותאם 
תרבותית לכל אוכלוסיית ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים בגיל הרך בערד. כמו כן, ניתן 

סיוע למשפחות במיצוי הזכויות וביצירת קשר עם גורמי הטיפול השונים. 

לפרטים: נטלי אברהמי / נעמה ריבלין  08-9951658 

בית פתוח
תוכנית בית פתוח ביחידה להתפתחות הילד בערד מזמינה הורים אשר מרגישים שילדם 
הילד  להתפתחות  היחידה  צוות  עם  והדרכה  מקצועי  לייעוץ  להגיע  כראוי  מתפתח  אינם 

במרכז לגיל הרך בעלות סמלית ועל בסיס מקום פנוי.

לפרטים והרשמה ניתן לפנות לטלפון 08-9551537
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המעבר לגן הילדים וגמילה מטיטולים
המעבר  בשלב  ילדים  של  להורים  חשוב  אתגר  הוא  מטיטולים  וגמילה  לניקיון  החינוך 
ילדיכם  ושל  ההורים  שלכם  משותף  כתהליך  אותה  לראות  שחשוב  משימה  הילדים.  לגן 

המתפתח. 
פרק הזמן עד לתחילת שנת הלימודים והמעבר של ילדכם לגן הילדים העירוני, מאפשר 
הפעלת  ללא  ברגישות,  מטיטולים  הגמילה  תהליך  את  ולהשלים  ילדכם  את  להוביל  לכם 
הכניסה  משתייך.  הוא  שאליה  במסגרת  המטפלת  עם  ובתקשורת  פעולה  בשיתוף  לחץ, 
למסגרת הגן תהיה נינוחה וחיובית יותר עבור ילדכם בהיותו גמול מטיטולים. הניסיון מצביע 
עם  ממשחק  לעיתים  נמנעים  הילדים,  לגן  המעבר  בעת  גמולים  שאינם  שילדים  כך,  על 
חבריהם, מתקשים ליטול חלק פעיל בחיי הגן, לעיתים מתביישים ונמנעים מתקשורת ישירה 

עם הצוות החינוכי ועם הילדים ובעקבות כך, הסתגלותם למסגרת הגן איטית יותר. 
מסוגלים  תקינה,  שהתפתחותם  הילדים  רוב  שנתיים  גיל  כי  עולה  המחקרית  מהספרות 
בשעות  שולטים  מהם  ניכר  אחוז  שלוש  ובגיל  מטיטולים  הגמילה  תהליך  עם  להתמודד 

העירות. 
מקצוע  אנשי  עם  התייעצו   - כמצופה  "זורם"  אינו  שהתהליך  וחשים  מתלבטים  אתם  אם 

)מטפלת המעון, אחות טיפת חלב, פסיכולוג התפתחותי או גורם מקצועי אחר(.
אורה גולדהירש, פסיכולוגית התפתחותית, משרד החינוך 

חינוך קדם יסודי 
החינוך  של  גנים   3 הממלכתי,  החינוך  של  גנים   18 מתוכם  גנים,   25 פועלים  בערד 

הממלכתי דתי )חמ"ד(, 2 גני חט"צ ו-4 גני חינוך מיוחד.
יוזמות ייחודיות - בכלל גני הילדים פועלות יוזמות ייחודיות בתחומים מגוונים כגון: אמנות, 

מתמטיקה באמצעות תנועה, דרמה, מוסיקה, בריאות ועוד.
סביבות למידה התואמות את מיומנויות המאה ה-21 − בכלל הגנים אמצעים להטמעת 
אוריינות דיגיטאלית: מחשבים, טאבלטים, מערכת שמע, מסכים, ותכנות למידה לגיל הרך 
תקשורת  שיתופיות,  תוך  מתבצעת  המידע  ולאוריינות  הדיגיטאלית  לאוריינות  החשיפה 

ועבודת צוות.
צהרונים,  של  ארצית  תוכנית   − ניצנים"  "צהרוני  הלימודים:  יום  להארכת  מסגרות 
בסבסוד משרד החינוך. התוכנית פועלת 5 ימים בשבוע מ 14:00-16:00. בתוכנית זוכים 

הילדים לפעילות פדגוגית-חברתית, לחוג העשרה ולארוחה חמה. 
הפעילות  תוכנית  של  טבעי  כהמשך  ופסח,  חנוכה  בחופשות   − בחופשות"  "ניצנים 
חנוכה  בחופשת  פעילות  ימי   5 כוללת  אשר  החופשות,  לקיצור  תוכנית  פועלת  בצהרונים, 
ו-5 ימי פעילות בחופשת פסח. התוכנית פועלת בין השעות 8:00-13:00 )ניתן להאריך עד 

השעה 16:00 במסגרת התוכנית המורחבת, בתוספת תשלום, מותנה במס' הנרשמים(.
הרישום ל"צהרוני ניצנים" מתבצע במתנ"ס )הגוף המפעיל(, לתוכנית "ניצנים בחופשות" 

יש לבצע רישום נוסף  ונפרד מהרישום ל"צהרוני ניצנים".

שעת תחילת לימודים
תחילת יום הלימודים בשעה 8:00 	 

להורים עובדים אפשרות להביא את הילדים 7:30 
סגירת שערים בבוקר: בשעה 8:00, למאחרים תתאפשר כניסה נוספת בשעות 8:15, 	 

8:30, 9:00. סגירה ופתיחת שערים בהנחיית פיקוד העורף ומשרד החינוך 
חשוב להגיע בזמן. איחורים פוגעים בשגרת היום ובביטחון הילדים. 

סיום יום הלימודים: בשעה 14:00 	 
החודשים  בארבעת   13:30 בשעה  הילדים  לשחרור  אפשרות  קיימת  חובה  טרום  בגני 

הראשונים של השנה בלבד, בתיאום מראש עם צוות הגן ובאישור פיקוח.
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בדיקת עין עצלה − תוכנית בשיתוף מתנדבי מועדון הליונס ועיריית ערד. עין עצלה פוגעת 
ללקות  ביותר  השכיחה  הסיבה  את  הילדות  בגיל  ומהווה  מהאוכלוסייה  אחוזים  ב-3.5-5 
ראייה. עין עצלה ניתנת לטיפול יעיל עד גיל 7, אם הליקוי מתגלה בזמן. הבדיקה מבוצעת 
באמצעות מכשיר חדיש ממוחשב שאיננו דורש שיתוף פעולה מילולי של הילד, ללא צורך 
בטיפות עיניים או כל התערבות ומתאים לילדים שעדיין אינם מדברים. המכשיר מזהה כ-6 

לקויות למידה.
ילדי הגנים נחשפים במהלך שנת הלימודים   − סל תרבות 
ל- 3-4 מופעים בתחומי התיאטרון, מחול, מוסיקה וספרות. 
באולמות  חלקם  בגנים,  מתקיימים  מהמופעים  חלק 

המתנ"ס ו/או בקולנוע "אורון". 
כחלק  בערד  הילדים  בגני  פועלת   − פיג'מה  ספריית 
ולחינוך  השפה  לטיפוח  קריאה,  לעידוד  לאומי  מפרויקט 
לערכים. התוכנית נוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון והיא 
פועלת בשיתוף פעולה עם האגף לחינוך קדם יסודי במשרד 

קריאה  של  מסורת  ולקדם  לספרים  אהבה  לילדים  להנחיל  הן  התוכנית  מטרות  החינוך. 
ושיחות על ערכים בגן ובבית. במסגרת הפרויקט מקבל כל ילד תשעה ספרים במהלך שנת 
הלימודים לספרית ביתו. טרם חלוקת הספר לילדים, הגננת מקריאה את הסיפור לילדים 

ומקיימת סביבו דיון ופעילויות. 
גוגל'ה בגני החובה − כלי גוגלה הם פלטפורמה חינוכית דיגיטלית לגיל הרך )4-8(, הכוללת 
ארבעה כלים: מנוע חיפוש, דוא"ל מאובטח, גיליון אלקטרוני ומעבד תמלילים  ומאפשרת 
בסביבה  ואתיים  נאותים  שימוש  הרגלי  לרכוש  וכתיבה  בקריאה  שטרם שולטים  לילדים 
לימינו.  עדכני  כלים"  ב"ארגז  הילד  את  מצייד  הללו  הכלים  בארבעת  השימוש  דיגיטלית. 
שילובם בחיי היומיום של הילדים מקדם מיומנויות חיוניות למאה ה-21, כגון פיתוח סקרנות, 
למידה עצמאית, פתרון בעיות, תקשורת, עבודת צוות סביב המסך ועוד. שילוב כלי גוגלה 
במערכת החינוך תורם לביסוס מיומנויות חיוניות אלו כחלק מהעשייה החינוכית היומיומית 

בגן ובכיתה.
תוכנית מעברים − תוכנית ייחודית הכוללת היבטים רגשיים, חברתיים וקוגנטיביים שתוכננה 
החינוך. משרד  ופיקוח  ספר  בתי  מנהלי  מורות,  גננות,  הוראה:  וצוותי  החינוך  מח'  ידי  על 
מטרת התוכנית: יצירת מעבר מיטבי ותומך מגן הילדים לבית הספר וזיהוי סביבת בית הספר 
כמזמנת ונעימה. התוכנית כוללת מפגשים של ילדי גן החובה וכיתות א' מבתי ספר בעיר. 
במפגשים חווים הילדים יחדיו פעילויות, טקס בית ספרי והיכרות עם מבנה בית הספר והצוות.

פעילויות העשרה עירוניות
מרכז מצוינות במדע וטכנולוגיה − פעילות העשרה לימודית במדעים, מלווה בהתנסות 
ופעילויות  בשנה  פעמים  כשלוש  פיס  תפוח  במרכז  מתקיימת  חקר,  בסדנאות  מעשית 

נוספות מתקיימות בגנים.
מרכז מצוינות במוסיקה "קונצרט גן" − תוכנית ייחודית, במסגרתה מתקיימים מפגשים 
קונצרט  של  במתכונת  נערכים  המפגשים  נגינה.  ולכלי  לנגנים  הגנים  ילדי  בין  מוסיקליים 
ומאפשרים לילדים להיפגש עם סגנונות במוסיקה, להאזין ולחוות חוויה אמנותית ותרבותית 
נערכים  לקונצרטים  ההכנה  מפגשי  השנה,  במהלך  גן  לכל  קונצרטים  כשלושה  מרגשת. 

בחלקם בגנים ובחלקם במרכז המוסיקה ובקונסרבטוריון.
ספריה עירונית − כלל ילדי גני העיר מבקרים בספרייה העירונית לפעילויות העשרה לטיפוח 

השפה והאוריינות ולעידוד הקריאה. 
בתחום  יסוד  מושגי  הילדים  רוכשים  שבמסגרתה  ומוסיקה  תנועה  פעילות   − ריתמוסיקה 

המוסיקה והשתלבות במרחב. התכנים המוסיקליים מתקשרים לנושאים הנלמדים בגן. 

תוכניות העשרה בגני הילדים
התוכנית האסטרטגית העירונית לחינוך − על פי החזון החינוכי העירוני, מערכת החינוך 
בערד מובילה לחדשנות ומצוינות אישית וקהילתית כאורח חיים, במרחב חינוכי המושתת 
על ערכי הבחירה, ההידברות והיזמות. ערכים אלה מוטמעים בגני הילדים ומיושמים בזכות 
המשותף  החינוכי  במרחב  פורמלי  והבלתי  הפורמלי  החינוך  במסגרות  הפעולה  שיתופי 

והעירוני ומעודדים גם יחד את תחושת השייכות והגאווה העירונית.
תוכנית קרב למעורבות בחינוך − פעילויות העשרה בגנים בתחומים שונים:

בגני טרום חובה:
ריתמוסיקה - פעילות תנועה ומוסיקה שבמסגרתה רוכשים הילדים מושגי יסוד בתחום 	 

המוסיקה והשתלבות במרחב. התכנים המוסיקליים מתקשרים לנושאים הנלמדים בגן. 
תחום העשרה נוסף כגון: מפגשי טבע, תנועה, יצירה ועוד. 	 

בגני החובה: 
הרך. 	  לגיל  ותנועה  גופני  חינוך  תוכנית 

לילדים  לאפשר  היא  הפעילות  מטרת 
מרבי  ולמיצוי  תנועתם  לשכלול  להגיע 
להיבטים  התייחסות  תוך  יכולותיהם,   של 

מוטוריים, רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים. 
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השירות הפסיכולוגי )שפ"ח(: 
לפנות  המעוניינים  הורים  הפסיכולוגי.  השירות  מטעם  מענה  מקבלים  בערד  החובה  גני 

להתייעצות עם פסיכולוג/ית הגן מוזמנים לתאם פגישה בטלפון: 08-9950926

מתי"א
החינוך  חוק  ביישום  המיוחד  החינוך  ולמסגרות  הרגיל  החינוך  למסגרות  תומכת  מערכת 
צרכים  בעלי  תלמידים  קידום  למען  וטיפוליים  חינוכיים  שירותים  מספק  המתי"א  המיוחד 
מיוחדים ומעמיד לרשות מסגרות החינוך, כלים להתמודדות עם המשימות המוטלות עליהן.

רישום לגני הילדים
הרישום מתבצע במחלקת החינוך בעיריית ערד, בתקופת הרישום ניתן להירשם באמצעות 

מערכת אינטרנטית.
*הרישום לגני הילדים הממלכתי והממלכתי דתי מתבצע לפי אזורי רישום המפורטים להלן: 

אזורי רישום – גני רשות/חובה
כתובת הגן טלפון הגן זרם חינוכי שלב  שם הגן שכונה 

יהודה 4 9954901 ממלכתי חובה ברוש  יעלים 
הספורט 9954898 ממלכתי רשות כלנית  חצבים 

פלמ"ח 25 9955926 ממלכתי רשות חבצלת  נעורים 
אודם 7 9313384 ממלכתי רשות רותם רותם 

דוכיפת 23 9955648 ממלכתי חובה מעוף  מעוף
דוכיפת 57 6645038 ממלכתי רשות אנקור  מעוף
דוכיפת 57 9954897 ממלכתי רשות זמיר מעוף

שמעון 3 9956864 ממלכתי חובה יאיר  לבאות 
שמעון 3 9956864 ממלכתי רשות שקמה  לבאות 

שמעון 19 9959770 ממלכתי רשות אשל  לבאות 
חן 55 9954905 ממלכתי חובה רננים  אבישור 
חן 46 9185312 ממלכתי רשות ורד  אבישור 

שמעון 44 9959841 ממלכתי דתי חובה גפן  טללים
שמעון 49 9956923 ממלכתי דתי חובה ערבה טללים
שמעון 49 9529379 ממלכתי דתי רשות אגוז טללים

אשד 22 9973332 ממלכתי חובה גבים גבים 
אשד 22 9974237 ממלכתי רשות אפיק גבים 
שיזף 21 9971882 ממלכתי חובה חט"צ חלמיש חלמיש
שיזף 21 9971882 ממלכתי חובה חט"צ חלמיש חלמיש
חרוב 12 9974204 ממלכתי רשות תאנה חלמיש
חרוב 12 6327063 ממלכתי רשות חרוב חלמיש

גני חינוך מיוחד 
כתובת הגן טלפון הגן זרם חינוכי שלב  שם הגן שכונה 

ענבלים 5 9327808 ממלכתי גן תקשורת רימון רננים
ענבלים 5 9954902 ממלכתי גן תקשורת תמר רננים

אודם 7  9955386 ממלכתי עיכוב התפתחותי קשת רותם
חן 46 6163411 ממלכתי גן תקשורת  הדס אבישור
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